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 چکیده

افزایش رقابت و انگیزه . با جهانی شدن و افزایش رقابت ،تکنولوژی نقش بسیار مهمی را برای کسب مزیت رقابتی ایفا می کند

های محوری متمرکز کنند که این  های خود را بر تولیدات اساسی و توانمندی ها را برآن داشته که فعالیت ز سازمانبقاء بسیاری ا

ها با هدف حمایت  انجام تحقیقات در سازمان. باشد  های تکنولوژیک می گذاری در تحقیقات و ایجاد نوآوری امر مستلزم سرمایه

وکار فعلی سازمان را  وکار جدیدی خلق کرده و یا کسب های کسب باید فرصت  (R&D)های  گیرد و فعالیت از نوآوری صورت می

 .متحول نماید

های جدید کسب  شامل ظهور روش (R&D) ، به بررسی تاثیرات (R&D) در این مقاله سعی شده تا ضمن ارائه تعریفی از

، لزوم  (R&D) های تاثیرپذیر از شاخص گردد، بررسی ای می تکنولوژی که منجر به دسترسی به تحقیقات دانشی و توسعه

نظیر هزینه، بازار، تکنولوژی، مزیت  (R&D) ها، معرفی برخی از فاکتورهای مرتبط با  و نوآوری در سازمان (R&D)ممیزی 

در کشورهای در حال توسعه، پرداخته  (R&D) های های حاصل از فرآیند جهانی شدن بر فعالیت ها و فرصت رقابتی و چالش

 .شود

 

 نوآوری ، R&D ، ، مدیریت تکنولوژی تکنولوژی :واژگان کلیدی
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 مقدمه

وری، کیفیت، سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در  تاثیر مستقیمی بر نوآوری، بهره (R&D) امروزه

های کسب تکنولوژی نیز تغییر کرده و  شدن روشبا ظهور پدیده جهانی . ها موثر هستند، دارد افزایش توان رقابتی سازمان

 .دهد ها امکان دستیابی به تحقیقات در سطوح مختلف را می های جدیدی خلق گردیده که به کشورها و سازمان روش

سازد و شامل  کارگیری تکنولوژی را ممکن می مدیریت تکنولوژی، در واقع مدیریت سیستمی است که خلق، کسب، و به

تحقیق، اختراع، .دهد ها را در راستای خدمت به بشر و برآورده ساختن نیازهای مشتری قرار می که این فعالیتمسوولیتی است 

ی  اما در مسیر تولید ثروت، مولفه. های تکنولوژیک هستند های خلق تکنولوژی و وقوع پیشرفت ترین مولفه و توسعه اساسی

به بیان دیگر، مزایای تکنولوژی هنگامی تحقق . سازی تکنولوژی است یکارگیری یا تجار تری نیز وجود دارد که همان به مهم

های دفاعی  تواند فرد، شرکت، یا یک نهاد دولتی همچون سازمان مشتری می. ی آن به دست مشتری برسد یابند که نتیجه می

  .باشد

تم تولید ثروت است ولی عوامل ترین عامل در سیس  هر چند در مبحث مدیریت تکنولوژی فرض براین است که تکنولوژی مهم

. کنند گذاری، نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می مثالً تشکیل سرمایه و سرمایه.دیگری نیز در این سیستم دخیل هستند

مالحظات اجتماعی، سیاسی و محیطی نیز برفرایند تولید ثروت تأثیر .نیروی کار، عامل موثر دیگری در رشد اقتصادی است

می …های عمومی، و عوامل موثر در تولید ثروت شامل سرمایه، نیروی کار، منابع طبیعی، سیاست سایر.گذارند می

 .کند ها را با هم ترکیب می ای، دانش موجود در تمامی این رشته رشته عنوان یک مبحث بین مدیریت تکنولوژی، به.باشند

 

 تعریف تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی

سر و کار ...شعبه ای از دانش که با دانش کاربردی،مهندسی،صنعتی،هنر و: گونه تعریف می کنددیکشنری وبستر تکنولوژی را این

 .دارد یا استفاده و کاربرد دانش برای یک فرجام عملی

ولی یک تعریف منحصر به فرد و .از اواسط قرن هجدهم در ارتباط با تخصص بین رشته ای مدیریت تکنولوژی زیاد نوشته شد

یک تعریف که زیاد هم از آن استفاده می شود مدیریت تکنولوژی را اینگونه .تکنولوژی به چشم نمی خورد مختصر از مدیریت

فرایندی که شامل برنامه ریزی،هدایت،کنترل و هماهنگی برای ایجاد و اجرای قابلیت های تکنولوژیکی "توصیف می کند 

 ."انبمنظور شکل دادن و انجام اهداف استراتژیک و عملیاتی یک سازم

 : بنابر این مدیریت تکنولوژی شامل

  .برنامه ریزی برای توسعه قابلیت های تکنولوژیکی    -1

 .تشخیص تکنولوژی کلیدی و حوزه های مربوط به آن    -2

 .تعیین این که تکنولوژی را می خواهیم بخریم یا خود می خواهیم آن را به وجود آوریم    -3

ای هدایت و هماهنگی توسعه قابلیت های تکنولوژیکی و معیار ها و سیاست هایی برای کنترل برقراری مکانیزم هایی بر    -4

 .می شود آن

این تعریف تا حدودی جنبه سخت تکنولوژی و بعد نرم آنرا با هم ترکیب می کند هرچند که تمایز آشکاری میان جنبه های  

 .و تقریبا یک تعریف ایستا است تکنیکی و مدیریتی مرتبط با مدیریت تکنولوژی ایجاد نمی کند

میشل  "در یکی از تعاریف اخیر.یک فرایند پویاست که با یک حالت پایدار و تدریجی تغییر می کند.اما تکنولوژی ایستا نیست

 :یک توصیف هوشمندانه تر و روشن تر از فرایند مدیریت تکنولوژی نسبت به تعاریف موجود ارائه می دهد،او می نویسد"بدوی

یت تکنولوژی یک پیکربندی یا ترتیب از سیتم های مدیریت است،سیاست ها و رویه هایی که وظایف استراتژیک و مدیر

 .عملیاتی یک شرکت را بمنظور رسیدن به اهداف شرکت معین می کند
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اعی یک مفهوم غایی از تکنولوژی یک پدیده اجتم:ارائه شد 1991 در سال "لو"یکی از تعاریف جالب توجه اخیر توسط 

 .تکنولوژیکی است که خیلی باالتر ازتجهیزات،مهارت های کاری و سیستمهای مدیریتی است

مدیریت تکنولوژی فرایند اثربخشی از یکپارچگی و استفاده از ماموریت نوآوری،استراتژیک،عملیاتی و تجاری :در یک جمع بندی

 .یک شرکت برای کسب مزیت رقابتی می باشد

 تکنولوژیفعالیت های اصلی مدیریت 

 : دسته تقسیم می کند 6فعالیت های کلی مدیریت تکنولوژی را به (  2002  )راش

 .شامل تحقیق،ممیزی،جمع آوری داده و فرایندهای هوشمند می شود.برای شرکت اهمیت فراوانی دارد: شناسایی تکنولوژی -1

است که به ارزیابی اثربخش از ظرفیت ها نیاز  یک فرایند تصمیم گیری.باید توسط سازمان حمایت شود: انتخاب تکنولوژی -2

 .دارد

 . اکتساب تکنولوژی انتخاب شده -3

 .بهره برداری به تجاری سازی اشاره دارد.بهره برداری از تکنولوژی بمنظور حصول سود و منافع دیگر مورد نظر شرکت -4

برای رسیدن به این قابلیت فرایندهایی نظیر .محافظت ازدانش و مهارت های جاسازی شده در کاالها و سیستم های تولید -1

 .حق مالکیت معنوی و ابقا و نگهداری کارکنان ضرورت می یابند

 .ی های تکنولوژیکی را شکل می دهداین فعالیت قسمت مهمی از شایستگ:یاد گرفتن از ایجاد و بهره برداری از تکنولوژی -6

 عناصر مدیریت تکنولوژی

ابلیت،تالشهایی بـــــه منظور شناسایی نقاط قوت در یک کسب و کار و یافتن راههایی است که این تحلیل ق :قابلیت و توانایی

نقاط قوت بدان وسیله قابل توسعه بوده و به عنوان عامل محوری در بازارهای جدید و خلق فرصتهای جدید، مورد توجه قرار 

 .می گیرد

نگاه به شکلی مجزا از توانایی خدمت دهی به مشتریان و عکس العمل یک ب« دانش»هدف رویکردهای قابلیت و توانایی معرفی 

  .در مقابل رقبا است

موضوعهای مهم در این حیطه عبارتند . مزیت عمده این کار جذب هرچه بیشتر جنبه های ناپیدای تکنولوژی و مهندسی است

 :از

 فهم فرصتهای ناشی از تکنولوژی محوری؛ *

 کنولوژی اصلی؛اهمیت حفاظت از مهارتهای ت *

 .مسیرهای تکامل تکنولوژی *

عالوه بر آن، نیز . در دیدگاه سنتی، مدیریت تکنولوژی بیشتر بر تحقیق و توسعه متمرکز شده است :مدیریت تحقیق و توسعه

یجاد اما تالشهای اخیر به نیاز به ا. صرفاً به موضوعهایی مانند منابع و مدیریت پروژه های تحقیق و توسعه توجه می شود

انسجام هرچه بیشتربین فعالیتهای تحقیق و توسعه و سایر فعالیتهای کلیدی و تالش برای اولویت بندی پروژه ها معطوف شده 

 :محورهای اساسی در خور توجه در این حوزه عبارتند از. است

 ایجاد ارتباط بین تحقیق وتوسعه و علوم پایه؛ *

 بازدید و ارزیابی به موقع تکنولوژیها؛ *

 .مدیریت تولید *

در تعاریف جدید، نوآوری مجموعه . در ابتدا مطالعات نوآوری، بر فعالیتهای خالقانه و کارآفرینانه متمرکز شده بود  :ابداع

. فعالیتهایی است که از تحقیقات اولیه علمی، فنی و بازار آغاز و به ارسال و تحویل محصول و خدمت به مشتری ختم می شود

در فعالیتهای نوآورانه . آن است که نوآوری تنها یک مرحله در چارچوب فعالیتهای صنعتی و نیاز بازار است تعریف مذکور موید

 .جنبه هایی از پویائیهای تیمی و انسجام گروهها بــه چشم می خورد که در جای خود قابل تامل است
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یی و ژاپنی یک نوع رویکرد عالی طراحی و ساخت اخیراً مشاهده می شود که برخی از موسسات موفق آمریکا: یادگیری سازمانی

مقصود آنها افزایش دایره شمول توسعه و متخصصان حرفه . از پیش تعیین شده را در قالب یادگیری سازمانی خود پذیرفته اند

 .ای است تا که بتوانند حیطه وسیعتری از همکاریهای بالقوه را در درون فضای کسب و کار خود گسترش دهند

گسترده کارکنان شرکت، جذب نظام مند دانش و توانایی شکل دهی وظایف جدید و قابلیت از عهده وظایف جدید  مشارکت

 .برآمدن، موضوعهای مهمی هستند که باید در این زمینه مورد دقت نظر قرار گیرند

ه ایجاد سیستم های پیشرفتهای اخیر در حیطه معرفی محصول جدید با کار همزمان مهندسی و بویژ: معرفی محصول جدید

مبتنی بر رایانه به منظور پشتیبانی و گسترش ارتباط میان مهندسی طراحی و مهندسی ساخت تحقق یافته است که در 

ایجاد .مدیریت اثربخش فرایند معرفی محصول جدید، باید از ابزارها، تکنیک ها و فعالیتهای حمایتی مختلفی سود جست

همیت ارتباط مناسب بین وظایف و سرعت عمل و پاسخی به مشتریان از جمله موارد مهمی همپوشانی بین فعالیتهای کلیدی، ا

 .هستند که در این رابطه باید مورد توجه جدی قرار گیرند

 

 موضوعات کلیدی یک سیستم مدیریت تکنولوژی

ی و همچنین تصمیم شامل تعداد زیادی از مجموعه داده های کمی و کیف  مدیریت تکنولوژی یک فرایند پیچیده است که

 :اید سه مسئله را مدنظر قرار دهدیک سیستم هوشمند مدیریت تکنولوژی ب.گیری های مرتبط با آنهاست

 اتوماسیون  -3یکپارچگی  -2هوش  -1

 هوش

بود؛ طوری که  MIS می شدند اما کاربرد آنها تقریبا منحصر به  اگرچه کامپیوتر ها در کارکرد های مدیریتی استفاده

ند اطالعاتی در حد انبار داده های موجودشان ارائه کنند و در واقع فقط پاسخگوی یک سری از نیاز های می توانست

 .مشتریان خاصی بودند و می توانستند تراکنش ها و پرس و جو های ساده ای را روی داده ها انجام دهند

انجام گرفته است تکنیک سیستم  در سال های اخیر تالش های زیادی برای اضافه کردن هوش به مدیریت تکنولوژی

. فکر کند و دلیل بیاورد  سیستم خبره می تواند مانند انسان.خبره راه حل های مناسبی را بدین منظور ارائه کرد

تعداد زیادی از مسائل مدیریت تکنولوژی مانند ارزیابی تکنولوژی با اطالعات ناقص، کیفی و فازی سروکار دارند که 

حل این مشکل نیز قابلیت دارند از طرف دیگر تصمیم گیری در مدیریت تکنولوژی نیازمند  سیستم های خبره برای

سیستم های خبره برای استفاده در چنین محیطی نیز  .اقتصادی محیطی است-سازگاری با تغییرات اجتماعی

 .مناسبند

  یکپارچگی

. هستیم بلکه نیاز به آنالیز کمی نیز داریم در محیط واقعی مدیریت ما نه تنها نیازمند توصیف کیفی از رفتار سیستم

تالش های مدیریتی می تواند به عنوان فرایند تصمیم گیری شامل یک سری از محاسبات کمی و استدالل های 

حفظ یا فروش )یا ( خرید یا ساختن تکنولوژی)به عنوان مثال تصمیم گیری در مورد . کیفی در نظر گرفته شود

یم گیری کیفی است و بودجه بندی ، حسابداری و ارزیابی تکنولوژی فرایند های محاسبه یک فرایند تصم( تکنولوژی

 .کمی هستند

سیستم های مبتنی بر دانش متعددی و نیز روش های ریاضی گوناگونی در مراحل مختلف مدیریت تکنولوژی نیاز 

بنابراین ضروری است تا محاسبات . دهد که هرکدام از آنها به تنهایی نمی تواند تمام وظایف مدیریتی را انجام.هستند

عددی و برهان های کیفی یکپارچه شوند همچنین باید وظایف و بخش های مختلف و حوزه های مختلف دانش 

 .یکپارچه گردند تا به یک تصمیم گیری منسجم دست یابیم

 اتوماسیون

بدون این که بدانند چه ( ا، دانش، فرایند هاداده ه: از قبیل )در مدیریت تکنولوژی کاربر ها نیازمند اطالعاتی هستند 

در واقع . منابعی نیاز است و چگونه آنها را بدست آوریم،چگونه آنها باید هماهنگ شوند تا به نتیجه مطلوب نائل شویم
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برای رسیدن به . سیستم باید به صورت خودکار داده ها،منابع و روش ها را شناسایی کند تا اطالعات را پردازش نماید

اتوماسیون در مدیریت تکنولوژی باید بر مشکالت پردازش اطالعات هوشمند در یک محیط با مقیاس بزرگ غلبه 

مهندسی هوش یک رشته جدید مهندسی است که شکاف . بدین منظور از مهندسی هوش استفاده می کنیم.کنیم

 .بین هوش مصنوعی و کاربرد های مهندسی و اتوماسیون را پر می کند

 :رای مدیریت تکنولوژیچارچوبی ب

فعالیت کلیدی راش می توانیم مدل فرایندی زیر را به عنوان چارچوبی برای مدیریت تکنولوژی معرفی  6بر مبنای 

 :کنیم

  

 گام های مدل فوق عبارتند از

که شناسایی، شامل توسعه آگاهی نسبت به همه تکنولوژیهای موجود و یا آن دسته تکنولوژیهایی است   :شناسایی -1

فرایند شناسایـی به منظور پویش و بررسی تکنولوژیهای .ممکن است در آینده برای سازمــان اهمیت پیـدا کنند

موجود و تکنولوژیهای در حال ظهور متشکل از یکسری فعالیتهای عادی و یکنواخت نظیر تکنولوژیهای تولیدی در 

ای خارجی و پایگاههای اطالعاتی داخلی و فعالیت شناسایی از طریق دسترسی به شبکه ه.داخل سازمان است

 .ساختارهای ارتباطی منطبق با نیازهای مشخص شرکتها حمایت و پشتیبانی می شود

فرایند انتخاب شامل گزینه هایی از تکنولوژی می شود که باید در درون سازمان حمایت شده و یا ارتقا  :انتخاب -2

بب درگیرشدن منابع مالی و انسانی بسیاری با فرایندها شده و بدین از آنجا که ممکن است گزینش تکنولوژی س.یابند

 .ترتیب سبب محدودیت منابع سازمان برای آینده شود، لذا بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است

حوزه هایی  «استراتژی تکنولوژی». معیارها و مالکهای انتخاب تکنولوژی از سوی منابع متعددی پیشنهاد می شوند

ممکنست آن دسته « تحلیل توانمندی».را پیشنهاد می کند که سازمان باید به دنبال آنها باشداز تکنولوژی 

نیز ممکن « خط سیر محصول»تکنولوژیهایی را توصیه کند که برای جذب و توسعه مناسب باشند و باالخره اینکه 

 .جب ترقی شرکت شونداست تکنولوژیهایی را پیشنهاد کند که سود اضافی برای شرکت به همراه داشته و مو

فعالیت اکتساب بر تصمیم گیری درباره ابزارهای مناسب، تکنولوژیهای انتخاب شده و تثبیت اثربخش آنها : اکتساب -3

ممکن است که تکنولوژیها در درون شرکت و از طریق فعالیتهای متداول بخش تحقیق و .در درون سازمان اشاره دارد

این احتمال هم وجود دارد که اکتساب به صورت خارجی و .کسب شده باشد« مانییادگیری ساز»توسعه و یا از طریق 

و یا قراردادهای سرمایه گذاری مشترک با صاحبان تکنولوژی و یا سایر شرکای ( لیسانس)از طریق واگذاری امتیاز 

ر، تکنولوژیهای به عنوان راهی دیگ.تجاری که عالقه مند به توسعه و انتقال تکنولوژی خود هستند، صورت پذیرد

باوجود .انتخاب شده ممکن است از طریق خرید کامل یک سازمان که صاحب تکنولوژی خاص نیز هست، محقق شود

به هرحال در یک مدل جامع مبتنی بر . این، هریک از روشهای مذکور از نقاط قوت و ضعف خاص به خود برخوردارند

یک رویکرد مشخص اکتساب و آگاهی از جزئیات فرایندهای  فرایند، اتخاذ شیوه ای منطقی و معقول برای انتخاب

 .مرتبط در راستـــای پیاده سازی رویکرد مورد نظر بسیار ضروری است

بهره برداری با مفاهیمی همچون تبدیل سیستماتیک تکنولوژیهای مورد استفاده به محصول قابل  :بهره برداری -4

تعیین مسیر . فروش و یا سرمایه گذاری مشترک سروکار دارد عرضه در بازار و یا تشخیص ارزش آنها از طریق

تکنولوژی از توسعه علمی تا ارائه در بازار به سهولت قابل انجام است اما تعیین شیوه هایی که در نتیجه آنها بتوان در 

 .استاثر به کارگیری مناسب، بازگشت سرمایه به کار رفته را حداکثر کرد، نیازمند مطالعه و فرمول بندی 

این بدان .دومین جنبه ای که در رابطه با بهره برداری تکنولوژی ارزش پرداختن دارد، مفهوم ادغام تکنولوژی است

معنی است که چگونه می توان در نتیجه تلفیق دو یا چند تکنولوژی کامالً مجزا به عملکردی نو و در نتیجه محصولی 

اری زمانی بیشتر می شود که شرکتها مایل به کشف هزینه های اهمیت این شیوه از بهــــره برد.جدید دست یافت
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آنچه بیش از هرچیز دیگر در این فرایند اهمیت دارد این است که .باالی ناشی از سرمایه گذاری تکنولوژی باشند

در نتیجه باید از منسوخ شدن .شرکت از یک سازوکار مشخص برای حفظ تکنولوژیهای خود برخوردار باشد

 .ی حیاتی جلوگیری کرد و از انتشار آنها به بیرون سازمان نیز ممانعت ورزیدتکنولوژیها

حفاظت به مفهوم نگهداری و جلوگیری از انتشار دانش و مهارت به کار رفته در کاالها و سیستم های  :حفاظت -1

حق امتیاز و یا حق  در شیوه های سنتی، حفاظـت در نتیجه اعمال شیوه های قانونی نظیر اعطای. تولیدی اشاره دارد

در مدل پیشنهـادی، فرایندها نیازمند آن دسته تضمیـــن های ایمنی هستند که .بهره برداری محقق شده است

 .موضوعهای آن مواردی همچون توسعه تکنولوژی، اکتساب و فعالیتهای مربوط به طراحی محصول است

ن اشاره شد، از یکسری مزایای عمده برخوردار است، چارچوب فرایندی که در باال به آ: ویژگیهای مدل فرایندی -6

نخست اینکه توانایی جذب و ارائه بسیاری از موضوعهای مهم در رابطه با ادبیات مدیریت تکنولوژی را دارا است ثانیاً 

عالوه بر آن، مدل فرایندی از این .یک چرخه جامع و فرمهایی برای ممیزی فعالیتهای داخل شرکت ارائه می کند

یت عمده برخوردار است که با تفکر فرایندی جاری استراتژی و عملیات سازمان در تناظر یک به یک قرار دارد و مز

 .بدین ترتیب ادغام و انسجام بین مالحظات تکنولوژی و سایر عملیات درون سازمانی را تسهیل می کند

قوه نگرش فرایندی، باید بتوان آن را در صنایع به عنوان نخستین گام در ارزیابی قطعیت و مزایای بال :ارزیابی مدل -2

در نتیجه تحقیقات و مطالعاتی که در کشورهای مختلف . مختلف تولیدی و با دامنه متنوعی از محصوالت تست کرد

نظیر ژاپن، ایاالت متحده و چندین کشور اروپایی انجام شده، عمومیت مدل و روایی آن در محیطهای مختلف ثابت 

وب پذیرفته شده قطعی و صددرصد نیست، اما بیانگر روشی طبیعی برای مدیران در راستـای تفکر چارچ .شده است

عالوه بر این، چارچوب مذکور چشم اندازی غیرمعمول  .درباره مدیریت تکنولوژی و سهولت فهم و یادگیری آن است

هردو بعد تکنولوژی محصول و از تکنولوژی و موضوعهای مرتبط که معموالً صریح و آشکار بیان نمی شوند اما 

 .ثیر قرار می دهند، ارائه می کندتکنولوژی تولید را تحت تا

  چارچوب مفهومی مدیریت تکنولوژی

 .دهد ای ـ برای مطالعه و کاربرد عملی ـ نشان می رشته ی بین عنوان یک حوزه را به شکل زیر مفهوم اساسی مدیریت تکنولوژی

. کند علوم، مهندسی و مدیریت ایجاد می های ی ارتباطی بین رشته دیریت تکنولوژی یک حلقهآید، م چنانکه از این شکل بر می

های مرسوم در علوم و مهندسی در اکتشافات علمی و خلق تکنولوژی  رشته دهد که از دیدگاه دانشگاهی، شکل فوق نشان می

و همچنین  ث اقتصادی، مالی، و بازاریهای مرسوم مدیریت نیز با مقوالت مدیریت بنگاه و مباح رشته .دخیل هستند

  .های عمومی سروکار دارند  سیاست

دانش مبتنی بر 

 رشته
 دانش مبتنی بر رشته ای رشته دانش بین

 های علوم رشته مقوالت استراتژیک بلندمدت مرتبط با تکنولوژی حسابداری

 تکنولوژی مواد سیاست علم و تکنولوژی مالی

 تکنولوژی محصول تکنولوژیکهای  فرآیند نوآوری مدیریت

 تکنولوژی تولید یا فرایند مدیریت تحقیق و توسعه بازاریابی

 تکنولوژی اطالعات های تحقیق و توسعه و تحوالت تکنولوژی زیرساخت اقتصاد

 تکنولوژی محیطی های جدید کارآفرینی تکنولوژیک و ایجاد شرکت حقوق تجارت

  ی عمر فرآیند و محصول چرخه 

  ریزی تکنولوژی بینی و طرح پیش 

  (بنگاهی درون)انتقال تکنولوژی  

  ملیتی های چند المللی تکنولوژی و نقش شرکت انتقال بین 

  تحلیل و ارزیابی ریسک تکنولوژیک 
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  تحلیل اقتصادی تکنولوژی 

  مقوالت انسانی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با تکنولوژی 

  مدیریت تکنولوژی  آموزش و تحصیل درزمینه 

  مدیریت تکنولوژی در صنایع ساخت و تولید 

  مدیریت تکنولوژی در صنایع خدماتی 

  های در حال ظهور تکنولوژی اطالعات و سایر تکنولوژی 

  بازاریابی ساخت و ارتباطات پس از فروش 

  تحوالت تکنولوژیک و ساختار سازمانی 

  های فنی مدیریت پروژه 

  گیری مالی ابع مالی تکنولوژی و تصمیمتأمین من 

  وری مقوالت کیفیت و بهره 

  های مدیریت تکنولوژی شناختی روش 

  محیطی راندمان و پایداری زیست 

 

 

در . زند پیوند می های ناظر بر تبدیل تکنولوژی به ثروت های ناظر بر خلق تکنولوژی را به رشته رشته مدیریت تکنولوژی،

 :شود به سواالت زیر پاسخ داده شود ژی تالش میمدیریت تکنولو

 شود؟ تکنولوژی چگونه خلق می  

 کار به کار بست؟ و های کسب را برای ایجاد فرصت توان آن چگونه می  

 وکار یکپارچه نمود؟ توان استراتژی تکنولوژی را با استراتژی کسب چگونه می  

 فاده کرد؟توان از تکنولوژی برای کسب مزیت رقابتی است چگونه می  

 بخشد؟ های تولیدی و خدماتی را بهبود پذیری سیستم تواند انعطاف تکنولوژی چگونه می  

 هایی طراحی نمود که با تحوالت تکنولوژیک سازگار باشند؟ توان سازمان چگونه می  

 را کنار نهاد؟ وقت باید آن وقت باید به سراغ تکنولوژی رفت و چه چه  

های تکنولوژیک باید به  رو، فرایند، نوآوری ازاین .پذیری کشورها دارند ای بر رقابت تأثیرات عمدههای علم و تکنولوژی،  سیاست

های  تحقیق و توسعه، موضوعی کلیدی است و کارآفرینی نیز برای توسعه تکنولوژی زیرساخت و مدیریت. خوبی درک شود

شود و از  تر می روز کوتاه فرایند روزبه های عمر محصول و رخهعمر تکنولوژی و نیز چ   چرخه. آید شمار می ابزاری حیاتی به جدید

  .تکنولوژی اهمیت بیشتری پیدا کرده است ریزی بینی تکنولوژی در طرح رو نقش پیش این 

  ضرورت مدیریت تکنولوژی

 معادالت بازرگانی کنند و های جدیدی ظهور می تکنولوژی. شود تغییر روزبه روز بیشتر می این سرعت دنیا در حال تغییر است و

  .های مدیریت نیز باید بتوانند با این تغییرات کنار بیایند سیستم .زنند را برهم می

کارگیری  قلمرو به این موضوع با تغییر در. کنولوژیک عنوان شده استدنیای امروز با دیروز، سرعت تحوالت ت مهمترین تفاوت

، با ظاهر شدن کشورهای 1990و  1990های  در دهه .ی جدیدی است رقابت جهانی نیز تقریباً مقوله. تکنولوژی همراه است

 ائماً در حال تغییر بودهی قدرت اقتصادی د از آن به بعد، موازنه. جهانی شدت گرفت الملل، رقابت ی بین جدیدی در صحنه

های  های تجاری به یکی از ویژگی گیری بلوک شکل کنند و آزاد جهان را تجربه می تجارت اکنون اکثر کشورهای جهان هم. است

  .بارز عصر حاضر تبدیل شده است

 

  :دنیای کنونی عبارتند از مهمترین دالیل توجه به مدیریت تکنولوژی در
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 ژیکسرعت گرفتن تحوالت تکنولو  

  (سازی طبق سفارش از تولید انبوه به انبوه)تغییر در قلمرو  

  (ی رقابت و تغییر قوانین رقابت حضور کشورهای جدید در صحنه)تغییر در رقابت 

 های تجاری گیری بلوک شکل  

 

  چیست ؟ (R&D) تحقیق و توسعه

 Organization For Economic)  ق نظر موسسه یا همان تحقیق و توسعه طب   (R&D) (Research and Development)  اصطالح 

Co-operation and Development) OECD    کشور پیشرفته دنیا است، به معنای فعالیت های سازنده  30که متشکل از

برخواسته از یک بنیاد سیستماتیک است که با هدف افزایش دانش انسانی و فرهنگ اجتماعی و بهره گیری از این دانش در 

امروزه گسترش و طراحی محصوالت جدید بیش از پیش به عنوان عامل اصلی و نهایی شرکت ها مطرح . های جدید استکاربرد

 .است

در صنعت امروزه که با سرعت سرسام آوری در حال تغییر است، توقف و ایستایی به منزله مرگ تدریجی یک شرکت خواهد 

  . نولوژی، وجود رقبا و همچنین تعیین اولویت نیاز مشتریان پدید آمده استبود و این الزام به دلیل تغییرات و توسعه مداوم تک

(R&D) امروزه در بسیاری از . جدا از وابستگی مشخص اش با توسعه تکنیکی و علمی دارای معنای اقتصادی ویژه نیز است

راتر رفتن از سود و بازدهی فعلی بازتاب یک حرکت سازمانی یا دولتی در جهت ف (R&D)  کشورهای دنیا، سرمایه گذاری برای 

 .و بهبود عملکرد و بازدهی در آینده است

، به ترتیب ایاالت متحده آمریکا با  (R&D)  ، چهار سرمایه گذار بزرگ دنیا برای بخش 2006بر اساس گزارش آماری در سال 

آن چه مسلم است این . میلیارد دالر بوده اند 111میلیارد و چین با  130میلیارد، ژاپن با  231میلیارد، اتحادیه اروپا با  343

در زمینه  .باید از مسیر سازمان یا شرکت ها و دانشگاه ها با سرمایه گذاری دولت هدایت شود   (R&D)  است که فعالیت های 

تفاده از تجارت نیز تحقیق و توسعه به معنی حرکت به سمت آینده روشن و فعالیت های بلند مدت در دانش و تکنولوژی با اس

  .تحقیقات علمی است

 اهداف تحقیق و توسعه

این هدف بر اساس درک . هدف به معنای کیفیت یا نقطه مطلوبی است که فرد یا سازمان در تالش برای دستیابی به آن است 

اهداف  ضرورت ها، اولویت ها و نیازها در چارچوب فردی، سازمانی و ملی معین می شود و بر این اساس می توان برخی از

 (R&D)  را نام برد. 

  جامعه به وسیله اختراع، ابتکار و نوآوری  افزایش دانش و فرهنگ  -1

 یافتن کاربردهای بالقوه برای دستاوردها و آگاهی های جدی -2

 ارضاء نیازهای انسانی ، و ایجاد رفاه و آسایش -3

 .نیز می شود افزایش بهره وری فعالیت های انسانی که شامل افزایش درآمدها -4 

 افزایش خود اتکایی ، در کنار تسهیل و تسریع در انجام امور -1

 افزایش توان رقابتی در داخل و خارج کشور و حضور در بازارهای کشورهای همسایه و سایر کشورها  -6

زهای تکنولوژیک و بنابراین اهداف یک نظام تحقیق و توسعه صنعتی در سطح ملی تعریف می شود که پس از بررسی درباره نیا 

در نظر گرفتن اهداف استراتژیک تعیین می شوند که این اهداف می توانند شامل دفاع حمایت و گسترش تجارت موجود باشند 

  .است (R&D) همچنین گسترش و تحقیق توانایی های تکنولوژی از دیگر اهداف. یا هدایت به سمت تجارت جدید باشند

یق و توسعه در تغییر و تحوالت صنعت کشور، بقای شرکت ها و سود دهی بلند مدت آن را تمام این موارد اهمیت ویژه تحق

حال در کشور ما چه میزان از اهمیتی که به تحقیق و توسعه در صنایعی مانند خودرو سازی یا انرژی هسته . مشخص می کند

اختار بودجه خود بر اساس ایجاد نقشی ای داده می شود، به صنایع کوچک و متوسط داده شده است و دولت برای تجدید س
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جدید در فرآیند توسعه صنعتی و صرف درآمد حاصل از منابع طبیعی برای فعالیت هایی مانند توسعه زیر ساخت ها، آموزش، 

 تحقیق و توسعه، انتقال فنآوری و دانش فنی، چه فکری کرده است؟

 تحقیق و توسعه در ایران

قتصادی که در جاهای دیگر جهان هدایت علم و تکنولوژی را به عهده گر فته اند ، در ایران نیز امروزه با وجود این که نیروهای ا

حتی با وجود منابع  .شکل گرفته اند اما هنوز راه درازی در پیش است تا نیروهای بالقوه جامعه در این راستا تحقق پیدا کنند

سبت به علم و دانش دارد هنوز هم به نظر می رسد در طبیعی غنی و متنوع و جمعیتی که به طور کلی نگرش مساعدی ن

بیشتر موسسات اقتصادی عالقه ای به علم و تحقیق وجود ندارد ضعف نسبی اقتصادی که در درجه اول حاصل وابستگی شدید 

شرکت  به صادرات نفت است مانع از این شده است که ساختاری یکپارچه برای توسعه علم و تکنولوژی در سطح قابل قیاس با

های صنعتی به وجود آید و خصوصیت اصلی اقتصاد ما، کمیابی و انحصار همراه با کیفیت پایین کاالها و خدمات است، بنابراین 

در اکثر بنگاه های اقتصادی وجود ندارد در نتیجه صنایع کوچک نیز از این امر  (R&D) انگیزه ذاتی برای تحقیق و توسعه

 :ادی در حال دست و پنجه نرم کردن هستند که می توان به این موارد اشاره کردمستثنی نیستند و با مشکالت زی

مشکالت مالی که بیشتر شرکت ها با آن مواجه هستند و برای تقویت و گسترش فعالیت های خود نیازمند حمایتهای مالی  -1

 .هستند

 .و باالرفتن هزینه دارد مهمی در پایین آمدن کیفیت تولید  ماشین آالت و تجهیزات فرسوده که نقش -2

به عبارت دیگر . فقدان حق کپی رایت که در بخش تحقیق و توسعه برای نوآوری های جدید در پیش روی شرکت ها است -3

 .نبود حق مالکیت معنوی اختراعات، باعث کاهش اطمینان برای سرمایه گذاری در جهت نوآوری محصوالت است

شرکت ها از دیگر موانع موجود است ، چرا که برای تمام شرکت ها امکان حضور در نبود فرصت های مساوی تجاری برای  -4

چنین    .بازارهای جهانی وجود ندارد و در نتیجه آن ها این فرصت را که بتواند کیفیت محصوالت خود را بهبود بخشند ندارند

ه در کشورهای پیشرفته در جریان است تغییر مشکالتی باعث شده است که به طور کلی مفهوم توسعه و تحقیق در ایران با آنچ

   .کند واز سمت و سوی تحقیق وابداع و نوآوری به سمت مهندسی معکوس در جریان باشد

تحقیق و توسعه مفهومی کامال جدید است که تنها از سده بیستم به طور جدی مورد توجه و بحث قرار گرفته است تا بیش از 

تا قبل از جنگ . ت خصوصی خدماتی از تحقیق و توسعه برای صنایع استفاده می کردنداین تنها تعداد معدودی از موسسا

در آن سال ها مسائل در . جهانی دوم، فعالیت های تحقیق و توسعه ای عمدتا در صنایع نظامی آمریکا، ژاپن و اروپا متمرکز بود

موسسات تحقیقاتی معموال کوچک . حل می شد دو سطح سازمانی و ملی از طریق ارائه راهکار و سرمایه گذاری بر روی آن

 .بودند و مدیریت آنها نیز پیچیده نبود

پس از جنگ جهانی دوم، ایاالت . در نتیجه رویارویی فعالیت های تحقیق و توسعه ای با سایر عوامل به سادگی انجام می شد

توسعه انجام شد که نتیجه نهایی آن بهبود متحده امریکا از طریق سرمایه گذاری بر روی نتایج به دست آمده از تحقیق و 

فزاینده محصوالت جدید بود و در واقع از جنگ جهانی دوم تا کنون، تحقیق و توسعه به عنوان عامل اصلی رشد و دگرگونی 

پس می توان به طور خالصه نتیجه گیری کرد که تحقیق و توسعه در سیر تاریخ تکامل و    .جوامع صنعتی محسوب می شود

 .خود سه نسل را طی کرده استرشد 

در این مرحله تحقیقات عموما به صورت فردی انجام می . البراتوارها یا آزمایشگاه های ابتدایی و دانشمندان بودند  :نسل اول 

 .شد که منجر به اختراعات و تحوالت عظیم می گردید

تماس تنگاتنگ داشتند در این دوره کارخانجات با  واحدهای تحقیق و توسعه در کارخانجات بودند که با البراتورها :نسل دوم

مشخصه اصلی تحقیق و توسعه این دوره به بعد این است که این سری از تحقیقات . محدودیت بازار و رقابت شدید روبرو بودند

  .تنها در بستر فعالیت خالق وتکنولوژی های مرتبط با محصول و همگام با صنعت، مفهوم پیدا می کردند

. واحدهای تحقیق و توسعه ای هستند که نقش، وظایف و محتوای عملکرد آن ها تحوالت نوینی پیداکرده است :منسل سو

امروزه تحقیق و توسعه در سراسر دنیای پیشرفته به یک فعالیت عمده صنعتی و دولتی تبدیل شده است و به صورت سازمان 
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و تکنولوژیک، با مسایل سیاسی، امنیتی و فرهنگی جامعه هم در  هایی درآمده است که عالوه بر پاسخ گویی به مسایل صنعتی

در واقع یکی از ابزارهای قدرت، به معنی در دست داشتن توسعه صنعتی و سپس توسعه اقتصادی جامعه محسوب . ارتباط است

ه به مسئوالن مملکتی حتی می توان گفت امروزه نتایج تحقیق و توسعه نه تنها به مدیران کارخانجات و موسسات بلک. می شود

 و امنیتی نیز گزارش داده می شود

با استخدام  1910در دهه  (R&D) اما نسل اول. در آمریکا مطرح شد 1990، از اواسط دهه  (R&D) بحث جهانی شدن ،    

کار گرفته شد، ولی با نیروهای کارآمد، فراهم کردن تسهیالت برای آنها، استفاده از ابزارهای کنترل از راه دور در کمپانی ها به 

به طور گسترده تری به کار گرفته شد و موجب   (R&D) گذشت زمان و به وجودآمدن تحوالت ناگهانی در تکنولوژی، به ناچار 

به   (R&D) به وجود آمده است که کارفرمایان و مدیران   (R&D) امروزه نیز سومین نسل    .شد  (R&D) به وجود آمدن نسل دوم

، تجارت،   (R&D) مجموعه ای از  یعنی . موعه با هم در تصمیم گیری های کالن کمپانی شرکت می کنندعنوان یک مج

برنامه ریزی دقیقی برای به دست آوردن بازار جهانی ارائه دهند که در این  تکنولوژی و استراتژی دست در دست هم داده اند تا 

در مجموعه میزان سرمایه اختصاص داده    .ت محسوب می شودنسل مدیریت هوشمندانه سیستم ، رکن اصلی بقای هر شرک

 .صنایع مختلف نشان دهنده میزان پیشرفت کشور در آن صنعت است (R&D) شده هر شرکت به 

کمپانی ها با مشکالتی چون باال بودن هزینه های تولید و پایین بودن کیفیت و کمیت تولیدات مواجه  (R&D)تا قبل از ظهور

دبیر انجمن مراکز  ". و رفع این مشکالت، قیمت سهام کمپانی ها نیز افزایش پیدا کرده است  (R&D) زه به کمک بودند که امرو

درصد مراکز، شرکت ها و کارخانه های صنعتی در کشور دارای 2کمتر از : تحقیق و توسعه وزارت صنایع ومعادن اعالم کرد

از ( درصد30)و موسسات بزرگ صنعتی در دنیا بالغ بر یک سوم درحالی که شرکت ها . است (R&D) واحد تحقیق و توسعه

درآمد خود را به پژوهش و تحقیق برای توسعه اختصاص می دهند اما در ایران این رقم در بیشتر مراکز و صنایع کمتر از یک 

 .ساله است20انداز  درصد است، این مسائل از مهم ترین موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت ایران بر اساس سند چشم

در حال حاضر خالقیت ها، ابتکارات و نوآوری ها از بزرگ ترین دارایی های شرکت ها و مراکز صنعتی روز دنیاست بنابراین در 

یا تحقیق و توسعه وجود دارد که  (R&D) بیشتر کارخانه ها و تقریبا تمامی شرکت های اروپایی و آمریکایی، بخشی ویژه به نام

وجود واحد تحقیق و . ی نمونه ها و ایده های قبلی و کار روی خالقیت های جدید و نوآوری های روز جهان استمسئول بررس

توسعه عالوه بر درآمدزایی کالن، باعث تحوالت عظیمی در جوامع ورفاه زندگی مردم می شود در حالی که در کشور ما، کمتر 

 .ق و توسعه را دنبال کندکارخانه یا شرکتی دیده می شود که با جدیت بخش تحقی

شرکت ها و موسسات صنعتی  (R&D) براساس آماری که از سوی اتحادیه اروپا ارائه شده، میزان سرمایه گذاری در بخش

شرکت های بزرگ در این زمینه همگی متعلق به آمریکا و چند درصد متعلق به . درصد نسبت به گذشته بیشتر بوده است10

میلیارد یورو و  4/1میلیارد یورو و مایکروسافت  1/1میلیارد یورو، فورد  9/1رکت داروسازی فایزر به عنوان مثال ش. اروپاست

میلیارد یورو در بخش تحقیق و توسعه خود سرمایه  1و  2/1شرکت های اروپایی دایملر کرایسلر و زیمنس به ترتیب به میزان 

  .گذاری کرده اند

های داروسازی و بیوتکنولوژی و سپس صنایع شیمی، هوافضا، نظامی و  یشترین سهم سرمایه گذاری مربوط به شرکت

شرکت اروپایی  19شرکت آمریکایی، 20شرکت برتر در بخش تحقیق و توسعه،  10در فهرست اعالمی . خودروسازی بوده است

را آمریکا و ژاپن همواره شرکت متفرقه وجود دارد و با نگاهی به این آمار به خوبی متوجه می شویم که چ 3شرکت ژاپنی و  9و 

  " .از بهترین نوآوران و تولیدکنندگان علم و دانش محسوب می شوند
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 نوآوری لحاظ از سازمان عملکرد بر ،(جامع نوآوری مدیریت) توسعه و تحقیق تکنولوژی، مدیریت تأثیر بررسی به حاضر تحقیق

 کیفی عملکردهای برای بینی پیش قدرت دارای جامع نوآوری یریتمد تحقیق، های یافته طبق .است پرداخته کیفیت و

 است این حاضر تحقیق نتیجه مهمترین .باشد می باالتر سازمان نوآوری های عملکرد برای آن پیشبینی قدرت اما است سازمان

 آن از مهمتر و فیتکی های عملکرد ارتقای سبب( جامع نوآوری مدیریت) توسعه و تحقیق تکنولوژی، مدیریت بهکارگیری که

 تحقیق های فعالیت گسترش طریق از را بازار در موجود تقاضاهای باید سازمانها شود می سازمانها در نوآوری عملکردهای تقویت

 محصوالت کیفی سطح ارتقای جهت دیگر طرف از و نوآورانه و جدید محصوالت تولید برای همچنین و دهند پاسخ توسعه و

 ترند موفق رقابت عرصه در هایی سازمان امروزه زیرا .نمایند ای ویژه توجه توسعه و تحقیق تکنولوژی، مدیریت مقوله به خود

 و سازمان فعالیتروزانه از بخشی به تبدیل محصوالت کیفی سطح ارتقای و نوآوری که شوند هدایت و مدیریت ای گونه به که

 زمینه در کلیدی نیازهای پیش دو هر توسعه و تحقیق مدیریت و تکنولوژی مدیریت اینکه حال .شود آن فرهنگ از مهمی جزء

 .نمایند می کمک رقابتی مزیت کسب در ها سازمان به طریق این از و هستند کیفیت عملکرد و نوآوری عملکرد

شورهای کحضور)،تغییر در رقابت (بق سفارشسازی ط از تولید انبوه به انبوه)سرعت گرفتن تحوالت تکنولوژیک، تغییر در قلمرو 

های تجاری عواملی هستند که مدیریت تکنولوژی را ضروری  گیری بلوک و شکل( ی رقابت و تغییر قوانین رقابت جدید در صحنه

ارایه یک چارچوب برای مدیریت تکنولوژی این امکان را میدهد تا هر شرکت و سازمانی بدون توجه به اندازه اش .می نمایند

 لتی پویا دارد و جوابگوی تغییراتارایه شده از آنجا که به صورت فرایندی می باشد حا چارچوب.بتواند از آن بهره ببرد

 .تکنولوژیکی آینده نیز خواهد بود
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